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La finestra és un element amb un especial significat poètic i simbòlic. La seva
obertura és un límit i també un no-límit; estableix connexions entre mons
diferents i ens convida a la contemplació de lʼaltre.
Amb una mirada curiosa, crítica, i de vegades indiscreta, des de la finestra ens
convertim en observadors privilegiats per veure més enllà de nosaltres i,
alhora, reflexionar sobre el nostre habitacle interior: el nostre jo.

Totes les il.lustracions han estat creades pels alumnes de Batx1 i Batx2 artístic.

Cartell de lʼexposició.
Il.lustració de lʼalumna Linqqiao Wu



Intemporalitat
dels símbols culturals

La primera part de lʼexposició són il.lustracions dʼun interior i un exterior
connectats a través dʼuna finestra.

Només apareixen objectes, plantes i animals, no persones, per tal de jugar
amb el valor simbòlic que culturalment els hi atorguem i, així, explicar la
nostra “història” de manera visual i artística.

La infinitat de combinacions dʼaquests elements ens permet explicar les nostres
idees de manera poètica, incorporant diverses retòriques i jocs visuals.

Totes les il.lustracions dʼaquesta part de lʼexposició han estat creades amb
tècniques analògiques variades sobre din A4, o  són de creació digital.

Illary Chicaiza Elena Aigbé



Sara Assou María Lang Zucconi

Pau Macián Laura Robles



Mitologia individual
de lʼartista

A la segona part de lʼexposició, un cop establert aquest diàleg entre els dos
espais (interior i exterior), analitzem la peculiaritat de la nostra mirada com
artistes, per tal dʼidentificar la nostra pròpia mitologia individual.

El moviment surrealista, i especialment les pintores Dorothea Tanning,
Leonora Carrington i Remedios Varo, han estat el referent per crear, a través
de la pintura, un autoretrat personal que ens representa a un nivell més
profund.

En aquestes obres pictòriques, la finestra sʼafegeix a la particular simbologia
del jo, incorporant-lo al nostre imaginari com una metàfora del nostre
recorregut de vida

Totes les obres són tècnica mixta, amb predominància de la pintura. Cada
alumne ha escollit quina volia treballar i /o combinar: acríliques, aquare.les,
tèmperes i oli. El suport és un paper de 300g i format de 50x70 cm.

      Miriam Lopez



 
   Ariana García María Lang Zucconi

Paula Ortega



Fotografia del grup dʼartistes de Batx-1, orgullosos de la feina ben feta i de la seva
participació a lʼexpo de la Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet.



Detalls de lʼexposició, que ha estat molt ben acollida pels usuaris de la Biblioteca.


